
 

 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ 

ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΘΕΜΑ 1Ο: 
Α)  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;  

i )   Tα διαλύματα των οξέων μεταβάλλουν το χρώμα των δεικτών.  
i i )   Κατά την αντίδραση οξέος με μάρμαρο παράγεται αέριο CO2 .  
i i i )  Tα διαλύματα οξέων αντιδρούν με τα περισσότερα μέταλλα και απελευθερώνουν 

αέριο H2 .  
iv)  Σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius ,  ο όξινος χαρακτήρας εμφανίζεται σε υδατικά 

διαλύματα.  
v)  Όλες οι ενώσεις που περιέχουν υδρογόνο στο μόριό τους είναι  οξέα.  
vi)   Το υδρογόνο είναι δραστικότερο από το σίδηρο.  

 
Β)  Τι ονομάζουε ομάδες και τι  περιόδους του περιοδικού πίνακα; Τι κοινό έχουν τα στοιχεί α 

που βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα και γιατί;  
 

 
ΘΕΜΑ 2Ο: 
Α)  Να συμπληρωθούν τα κενά στον παρακάτω πίνακα:  
 

Μοριακός τύπος  Ονομασία  

Η2SO4   

 φωσφορικό οξύ  

 ανθρακικό οξύ  

CH3COOH  

HCl   

 υδροβρώμιο  

 νιτρικό οξύ  

ΘΕΜΑ 3ο: 
 
Α)  Σε  ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκουν:  

i )   τα αλκάλια                                
i i )   οι αλκαλικές γαίες                    
i i i )   τα αλογόνα  
iv)  τα ευγενή αέρια  

 
Β)  Το άτομο ενός στοιχείου Χ έχει  μαζικό αριθμό 39 και περιέχει στον πυρήνα του ένα 

νετρόνιο περισσότερο από τα πρωτόνια.  
i )   Ποιος ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ;  
i i )   Σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ανήκει;  



 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο:  
 
Α)  Στοιχείο Σ ανήκει στα αλογόνα και βρίσκεται στην 3 η  περίοδο του περιοδικού πίνακα.  

i )   Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Σ;  
i i )   Aν το στοιχείο Σ έχει  μαζικό αριθμό 35, ποιο είναι το πλήθος των πρωτονίων, των 

νετρονίων και των ηλεκτρονίων του;  
 
 
Β)  Χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο περιοδικός πίνακας, να υπολογιστούν οι ατομικοί αριθμοί 

των παρακάτω χημικών στοιχείων:  
i )   Πρώτο στοιχείο από τα αλκάλια.  
i i )   Δεύτερο στοιχείο από τα ευγενή αέρια.  
i i i )   Πρώτο στοιχείο από τις αλκαλικές γαίες.  
iv)  Tρίτο στοιχείο από τα αλκάλια.  
v)  Tέταρτο στοιχείο από τα ευγενή αέρια.  
vi)   Aνήκει στην τρίτη περίοδο και στ ις αλκαλικές γαίες.  
v)  Δεύτερο στοιχείο από τα αλογόνα.  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


